Pārdod māju Rīgas rajonā, Piņķos, Pumpura iela

Augstas kvalitātes ģimenes māja ar baseinu un skaisti iekoptu dārzu
ciematā “PRIEŽCIEMS”. Tiek pārdota ģimenes māja ar baseinu zaļā un
klusā vietā – ciematā “Priežciems”. Skaisti iekopts dārzs un atpūtas
māja ar profesionālu āra grilu-kamīnu. 10 minūšu braucienā atrodas
kūrortpilsēta Jūrmala, lidosta “Rīga”, tirdzniecības centrs ”Spice”,
“SKY”. Mājas apraksts: Kopējā mājas platība 345 m2. Zemes platība
1420 m2. Slēgta garāža divām automašīnām un saimniecības telpa.
Apsildāms āra baseins 3,5 x 8 m. Atpūtas māja ar profesionālo ārā
grilu dārza teritorijā. Kopumā četras istabas un četri sanmezgli.
1.stāvs : Plaša un gaiša viesistaba ar kamīnu. Pilnībā aprīkota dizaina
virtuve (“Snaidero”) ar augstas kvalitātes tehniku (“AEG”) un
mēbelēm (elektriskā plīts, cepeškrāsns, ledusskapis,trauku
mazgājamā mašīna,tvaiku nosūcējs) Akvārijs. Vannasistaba (ar dušu
un tualeti ). Saimnieciskā apkures sistēmas telpa. 2.stāvs : Divas
plašas guļamistabas. Katrā guļamistabā atrodas atsevišķa garderobes
telpa un vannasistaba. Divi atsevišķi balkoni. 3. mansarda stāvs :
Viesu istaba/ atpūtas telpa. Tualete. Mājas tehniskais apraksts : Ēka
būvēta 2003.gadā no fibo blokiem, no ārpuses dekoratīvs granīta
apmetums (ar 30 gadu garantiju ). Starpstāvu pārsegumsmonolītbetons. Ierīkota profesionāla ventilācijas un dzesēšanas
sistēma visā mājā. Personīgā gāzes apkure,centrālā un vietējā ūdens
apgāde, bio kanalizācija. Automātiskā dārza laistīšanas sistēma. Ēkā ir
apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija, kā arī ēkas perimetra
apsardzes sistēma. Iekšējā apdarē izmantoti dabīgie materiālikoks,akmens flīzes. Visi logi, durvis un parkets izgatavoti no Lapegles.
Apsildāmā grīda pa visu pirmo stāvu, otrajā stāvā apsildāmā grīda ir
vannasistabām. Internets un TV., guļamistabu skaits 3 gab., CITY
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ID:
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Tips:

Māja

Sub-tips:

Privātmāja

Cena:

650000.00
EUR

Cena m2:

1884.06 EUR

Platība:

345.00 m2

Zemes
platība:

1420 m2

Istabas:

5

Stāvu
skaits:

3

Remonts:

kapitālais
remonts

Ērtības:

ir ērtības

Mēbeles:

ir mēbelēts
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